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VERSLAG  
 
Vergadering Bestuur WM Wijkraad Molenhoek Rosmalen 
19.45 uur Inloop. 20.00-21.0 uur Besloten  Vergadering. 
21.00-22.30 uur Vergadering Bestuur 
PERRON 3 Rosmalen, Zaal ‘De Wissel’ 1e verdieping.  
Notulist: Pierre Poort, Secretaris. 
Aanwezig: Marc Deurloo, Pierre Poort, Rob Gubbels, Bea Wever, Ad Prince, Marie-Louise Claessens. 
 

Opening. 
Marc Deurloo opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

 Algemeen. 
Wijkmanager Gemeente ’s-Hertogenbosch geeft uitleg aan de aanwezigen over 
‘Bestuursvormen’ bij andere Bossche Wijkraden. Dit met behulp van een PPT presentatie. 
Inhoud hiervan nog opvraagbaar bij Marie-Louise Claessens of Marc Deurloo. 
De ‘kernwoorden’ die genoemd zijn: ‘Fysiek, Sociaal, Veilig, Economie’  
Marc Deurloo stelt voor om t.z.t. toe te passen de methodiek van ‘Team-Handvest’. 
Stuk voor stuk zal dit worden besproken en/of toegepast binnen het bestuur..  

 
1. Notulen 30.06.14. Bespreken, goedkeuren, vastleggen. 

Marc Deurloo, Voorzitter. 
Nadat gebleken is, dat er geen concrete wijzigingen meer zijn, kunnen de Notulen 01.09.14. 
als Definitief op de website worden gezet. 
 

2. Ingekomen stukken. Bespreken, vastleggen. [niet behandeld, doorgeschoven naar 15.12.] 
Pierre Poort , Secretaris. 
Volgens verstrekte lijst blijken er 19 ingekomen brieven, e-mails te zijn. 
Complete lijst met aanvullingen op 01.09.14. wordt nog nader toegezonden 
 

3. Portefeuille Financiën 
Rob Gubbels, Penningmeester 
Geen noemenswaardige feiten. Kleine overschrijding van ‘budget website’ ter hoogte van     
€ 120,00 inkl.btw. Excel-overzicht en ‘print screen’ actueel banksaldo wordt nog nagezonden. 
 

4. Werkgroep ‘Molenhoek Zorgzame Wijk’ 
Ad Prince, Voorzitter Werkgroep 

 Evaluatie ‘Openbare Bijeenkomst Zorgzame Wijk 06.10.14.’ 
- Proces, voortgang, realisatie, nieuwsbrief. 
Op 03 november is er een bijeenkomst geweest als vervolg op 06.10.14. 
Met als voorlopig resultaat, dat er 13 geïnteresseerden zijn, die er meer van willen 
weten. Daartoe zijn er al enkele initiatief groepjes gevormd. 
 

5. Portefeuille, Werkgroep Communicatie 
Pierre Poort, Voorzitter Werkgroep, Webmaster 

 Evaluatie ‘Online nieuwe website’ per 03.10.14.’ 
- Proces, voortgang, realisatie. 
Op 03 oktober is onze nieuwe website Online gegaan. 
Daaraan is voorafgegaan het verzetten van een enorme berg werk. 
Van vele kanten [email, mondeling] komen de felicitaties binnen. 
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- CMS Deelbeheer Website. 
Op 06.11.14.is ‘effectief’ overgedragen het CMS-Deelbeheer van de Website w.b.t. 
Rubrieken ‘Zorgzame Wijk’ en gerelateerd ‘Nieuws’. Hierdoor kan Maria van der 
Sommen zelfstandig van dit onderdeel het beheer, onderhoud doen van deze content. 
Ook is daardoor de verantwoordelijkheid van dit deel ‘overgedragen’. 
- Content ‘Molenhoekpassage bouwproces’ op Website. 
Op 12.11.14. komt meer duidelijkheid en openheid van zaken, details over de bouwstart, 
voortgang, monitoring en openbaarheid daarvan op de website van de wijkraad. 
Gezamenlijk is er besloten om ‘onze website’ uitsluitend te gebruiken als vraagbaak, met 
duidelijke doorverwijzing naar de ‘Bouwpartners’en de Gemeente als Projectleider. 
Hierover volgt nog nadere terugkoppeling richting bestuur. 
- Bewonersinitiatief ‘Beweegveldje WillemElsscot/Deleeuw’ 
Dit initiatief van nabije ‘buurtbewoners’ Wijk Molenhoek omzet een revitalisering van dit 
‘gedateerde speeltuintje’ naar een beweegveld voor jong en oud.  
Na begin 2014 een 1e start te hebben gemaakt, omvat de Werkgroep inmiddels 6 
personen. Zeer recent is er een enquête gestart om bij de omwonenden naast 
draagvlakmeting ook te willen terughoren welke wensen er zoal leven. 
E.e.a. is terug te vinden op onze website onder rubriek ‘Burgerinitiatieven. 
Webmaster maakt als communicatieman en wijkbewoner deel uit van deze werkgroep. 
 

6. Werkgroep RO/V 
Marc Deurloo, Wnd. Voorzitter Werkgroep  

 Proces, voortgang, realisatie [ niet behandeld, doorgeschoven naar 15.12.]. 
 

7. Werkgroep OR/G 
Bea Wever, Voorzitter Werkgroep 
Bea Wever maakt bekend, dat ze uit het bestuur van de wijkraad als actief bestuurslid. 
En wel per uiterlijk 01.07.2015. Vanuit de Werkgroep is op dit moment niemand bereid en/of 
voorhanden om deze ‘vacante bestuursfunctie’ te willen kunnen overnemen. 
Gezien nieuwe ‘Bestuursstructuur’ in overweging is genomen, kan de mogelijkheid bestaan, 
dat er straks op een andere manier terugkoppeling gaat plaatsvinden richting bestuur. 
Daarover vindt nog nader overleg plaats binnen het bestuur. 

- 13.04.2015. ‘Openbare Bijeenkomst Groen-Thema’ 
Nieuwsbrief in papervorm uitbrengen, speciaal dit thema. 

- 28.03.2015. ‘Zwerfafval Dag Wijk Molenhoek’ i.c.m. Nationale Dag NL. 
 

8. Rondvraag. 
Pierre Poort maakt hiervan als enige gebruik. Aan de aanwezige ‘s-Hertogenbosch 
Wijkmanager Marie-Louise Claessens wordt nadere uitleg gevraagd over het feit, dat ‘ineens’ 
zonder enige vorm van rechtstreekse communicatie naar omwonenden, zomaar ineens ‘het 
tussenpad’ bij Tennispark Rosmalen wordt afgesloten. Uit een ‘klein’ bericht, uitsluitend op 
de Facebook pagina van de gemeente is dit terug te vinden. Geadviseerd wordt om zelf 
rechtstreeks contact op te nemen hierover met afdeling Communicatie van de Gemeente. 

 

Afsluiting. 
Om 22.25 uur bedankt Marc Deurloo alle aanwezigen en nodigt iedereen uit om onder genot van een 

drankje nog even na te praten..  

Volgende bijeenkomst: 

-  - 15.12.2014. Besloten vergadering Bestuur en Werkgroepenleden Wijkraad.  


